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Izdaja ŽUPNIJSKI URAD
IG, tel.: 01 420 25 50.
Odgovorna oseba:
Jože Pozderec, župnik.
www.salve.si/ig

VELIKA NOČ JE DAN, KO SE GOSPODU
ZAHVALIMO ZA ODREŠENJE
Postni čas, ki nas je spodbujal k
odpovedi, žrtvi, dobrim delom, z eno
besedo k spreobrnjenju, se izteka.
Upam, da nam je uspelo vsaj malo
omehčati naše trdo srce. Bogu se namreč lahko približamo le s srcem, ki
je ponižno, krotko in poslušno.
Adam in Eva sta podlegla Satanovi
zapeljivosti, ker sta verjela, da bosta
postala kot Bog. Ta ošabnost je povzročila, da sta se morala oddaljiti od raja.
Toda Gospod ju ni pustil sama. Obljubil
jima je odrešenje in hodil skupaj z njima. Gospod je na tej dolgi poti človeštvo spremljal. Naredil je ljudstvo, bil z
njim in ga vzgajal s tako nežnostjo, da
bi omehčal naša srca. Sam je izrecno
dejal: »Iz tvojega kamnitega srca bom
naredil meseno srce.« Naše srce želi
omehčati, da bi sprejelo tisto obljubo,
ki jo je dal v raju. Greh je stopil v srce
po enem človeku. Po drugem človeku
pa je prišlo zveličanje. In ta tako dolga
pot je vsem nam pomagala, da imamo

srce, ki je bolj človeško, bliže Bogu, ne
preveč ošabno, ne tako naduto.
Ta pot, ki se je začela z neposlušnostjo, pa se je zaključila s poslušnostjo.
Najprej z Marijinim »da« in potem še z
Jezusovim, ki je na Oljski gori dejal Očetu: »Naj gre ta kelih mimo mene, vendar
ne moja, temveč tvoja volja naj se zgodi.«
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UVODNIK, PRAZNUJEMO

Zveličanje se ne kupi, ne prodaja; se
podarja. Je zastonjsko. Ne moremo se
zveličati sami; zveličanje je dar, popolnoma zastonjski. Ne kupi se s krvjo volov in kozlov, ne z zlatom ali srebrom.
Ni ga mogoče kupiti. Da to zveličanje
lahko vstopi, se od nas zahteva ponižno srce, krotko srce, poslušno srce:
tako kot Marijino. Vzor na tej poti zveličanja pa je sam Bog, njegov Sin.

Velika noč je dan, ko se Gospodu
zahvalimo, da nam je s svojim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem podaril
zveličanje. Zato bomo s hvaležnim in
veselim srcem zapeli: Aleluja! Kristus
je vstal, Kristus živi, mi smo odrešeni!
Blagoslovljeno praznovanje velike noči vam iz srca voščijo vaši duhovniki, katehistinje, člani ŽPS in
ŽK ter vsi drugi sodelavci!

NAJ V NAS SPET ZASVETI KRISTUSOVA LUČ
Poiskati so morali prostor, za katerega se je
Jezus sam dogovoril. Skupaj so jedli velikonočno jagnje in se tako spomnili judovske rešitve iz
egiptovske sužnosti. Med večerjo jim je Jezus
umil noge in s tem pokazal, da si morajo med
seboj služiti in izkazovati ljubezen.
Blagoslovil je kruh, jim ga razdelil, prav tako
tudi vino. Ob tem jim je govoril, da bosta odslej
to dva simbola njegove navzočnosti med njimi.
Ta večer je Jezus tudi molil k svojemu nebeškemu Očetu za svoje učence, svoje prve duhovnike in vse poznejše duhovnike. Po zahvalni pesmi so odšli skupaj na Oljsko goro. ( Le Juda jih je
zapustil že prej. ) V vrtu Getsemani je Jezus goreče molil, da bi lahko sprejel kelih trpljenja, ki
ga je čakal. Njegovi učenci, tudi tisti izbrani trije,
ki so ostali blizu njega, so zaspali. Še ta večer so
ga prijeli vojaki, ki so jih tja privedli veliki duhovniki. Izdal ga je Juda. Po Jezusovem posredovanju so ostali učenci lahko odšli. Jezusa so najprej
peljali k velikemu duhovniku Kajfi, potem pred
veliki zbor. Sledi dolgotrajno zasliševanje.

Veliki četrtek
Dva dni pred judovskim
praznikom, pasho, so bili
Jezusovi učenci zaposleni
z vsakoletno pripravo
praznovanja tega dne.

•
•

•

•

Obred umivanja nog
Postavitev
zakramenta sv.
evharistije ali svete
maše ( ko se to
kot obred obhaja v
njegov spomin)
Po maši prenos
Najsvetejšega na
drug kraj
Češčenje
Najsvetejšega

PRAZNUJEMO
Verjetno Jezusa kmalu po polnoči privedejo
pred Pilata, ki na njem ne najde nobene krivde in
ga zato pošlje k Herodu, ki se tiste dni tudi mudi
v Jeruzalemu. Ta ga spet pošlje k Pilatu, saj Jezus ne naredi pred njim nobenega čudeža in ne
odgovarja na njegova vprašanja z jasnimi pojasnili. Pilat je tisti, ki na izrecno željo nahujskane
množice izreče sodbo: Naj bo torej križan! Vojaki
Jezusa sramotijo, nadenejo mu krono iz trnja in
ga ogrnejo s škrlatnim plaščem. Sledi križev pot
na Kalvarijo ( Golgoto) in križanje med dvema
hudodelcema. Jezus na križu zelo trpi. Potem na
zemlji nastane ob nenavadnem času za tri ure
tema. Zemlja se strese in grobovi se odpirajo.
Nekateri mrtvi so obujeni. Vsi se zelo prestrašijo.
Celo rimski vojaki in njihov stotnik spoznajo, da
ni umrl nevaden človek.
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Veliki petek
To je edini dan v letu, ko ni
svete maše.
• Poslušamo Božjo besedo
(Janezovo poročilo o
Jezusovem trpljenju).
• Prosimo za vse potrebe
(za Cerkev, za papeža, za
verne in neverne in za vse
druge namene).
• Češčenje križa
Na duhovnikove
besede:“Glejte les križa, na
katerem je viselo zveličanje
sveta!“ odgovorimo:“Pridite,
molimo!“
• Sveto obhajilo
• Molitev ob Božjem grobu

Velika sobota –
Velikonočna vigilija
Velika sobota je dan žalosti in tišine. Jezus
leži v grobu, ki mu ga je dal Jožef iz Arimateje.
Pri nas je navada, da ta dan nesemo k blagoslovu velikonočna jedila in se s tem zahvalimo
za velike Božje darove. Šele pozno zvečer ali
zgodaj zjutraj v nedeljo lahko obhajamo velikonočno vigilijo. Njeni obredi nas spodbujajo, da
v našem življenju spet zaživi luč, ki jo je prižgal
Jezus, ki nas je s svojim trpljenjem in smrtjo odrešil. Spomnimo se tudi krsta, po katerem smo
postali Božji otroci.

Velikonočno vigilijo
sestavljajo:

• Slavje luči
(Velikonočna hvalnica)
• Besedno bogoslužje
(berila iz Stare zaveze,
slava Bogu na višavah,
berilo iz Nove zaveze,
aleluja, evangelij )
• Krstno bogoslužje
• Sledijo prošnje in
evharistično bogoslužje
se zaključi z besedami:

Pojdite v miru, aleluja, aleluja.
Odgovorimo: Bogu hvala,
aleluja,aleluja.

Irena
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ZGODILO SE JE

ŽEGNANJE NA DOBRAVICI

Zavetnik podružnične cerkve na
Dobravici je Sveti Gregor, ki ima god
12. marca. Letos smo na Dobravici
žegnanjsko slovesnost praznovali na
sončno nedeljo 16.3. Ta dan je bil za
vaščane praznik. Mladi in stari smo se
zbrali v cerkvi pri sveti maši, v zvoniku
pa tudi klenkarji. Sveto mašo je daroval
ižanski kaplan g. Janez Žerovnik, sveto
mašo pa so tudi letos polepšali pevci s
Pijave Gorice, nekaj pa jih je bilo tudi z
Iga. Pri sveti maši so aktivno sodelovali
tudi mladi z branjem božje besede in

prošenj. Polega domačinov, so se svete
maše udeležili tudi bližnji in daljni sorodniki vaščanov ter prebivalci sosednjih
vasi. Prišli so z avtomobili, nekateri pa
tudi peš, saj je bila nedelja primerna za
družinski izlet. Po maši smo se na prijetnem pomladnem soncu okrepčali s
sladkimi dobrotami, prigrizki in čajem
ter med seboj poklepetali. Sveti Gregor in vaščani Dobravice vas vabimo,
da se naslednje leto zopet srečamo,
mogoče tudi v večjem številu kot letos.
Anka Dornik Virant

Na proslavi ob občinskem prazniku 21.3.2014 so naslov častnega občana občine Ig podelili gospodu župniku mag. Jožetu Pozdercu, ki so ga
takole obrazložili:
Gospod mag. Jože Pozderec, rojen
na Melincih pri Beltincih, je prišel za
župnika na Ig leta 1999. V svojem večletnem delovanju na Igu je pomembno prispeval k napredku naših krajev
in ureditvi občinskega središča. Zaradi njega in njegovih predlogov je bilo
v starem stilu in skladno s smernicami
Zavoda za spomeniško varstvo obnovljeno župnišče na Igu, v letu 2008 pa
se je lotil tudi velikega projekta - obnove zunanjosti in notranjosti župnijske cerkve sv. Martina na Igu. Vse v

Foto: Gregor Bolha

ČASTNI OBČAN OBČINE IG

ZGODILO SE JE
luči velikega praznovanja - leta 2011,
ko je Župnija Ig praznovala 720 letnico Župnije Ig, 40 let salezijanske navzočnosti na Igu in 300 let farne cerkve
sv. Martina. Ob tej priložnosti je bil
na pobudo gospoda Pozderca izdan
zbornik z zbranimi zgodovinskimi
dogodki in aktivnostmi župnije tudi
v današnjem času. Zbornik pomeni
pomemben prispevek k poznavanju
zgodovine Iga in Ižanskega ter kulturnih in drugih znamenitosti župnije Ig
in občine Ig.
V času delovanja mag. Jožeta Pozderca na Igu je bilo obnovljenih več
podružnic (sv. Gregor na Dobravici,
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sv. Valentin na Kremenici, sv. Nikolaj
na Visokem, sv. Jedrt v Iški, sv. Rupert
na Sarskem, sv. Mohor in Fortunat v
Mateni) in cerkev sv. Simona in Juda
Tadeja na Pijavi Gorici, ki spada v Župnijo Ig. Obnovljenih in posvečenih je
bilo tudi več kapelic. Pripravljena je
že dokumentacija za obnovo cerkve
na pokopališču na Igu in za obnovo
kaplanije v centru Iga.
Uvedel je Dan župnije, kjer se srečujemo verniki celotne župnije.
Od leta 2002 je vodil dve župniji,
Ig in Golo, od lani pa vodi Župniji Ig in
Tomišelj.
Tončka Jeraj

SVETA MAŠA OB MATERINSKEM DNEVU
V nedeljo, 23. 3. 2014, ob deseti uri
je bila na Igu sveta maša posvečena
materinskemu dnevu. Med pridigo
smo animatorji (Ana Merzel, Barbara
Uršič, Manca Podržaj, Katja Krnc), ob
pomoči Vlaste Merzel, pospremile otroke v zakristijo. Tam
smo izdelovali rožice iz jogurtovih lončkov za svoje mamice. Ko smo izdelali vsak svojo
rožico (lahko tudi več), smo se
vrnili nazaj v cerkev, kjer smo
rožice zložili na stranska oltarja, se usedli v klopi spredaj
in sodelovali pri sveti maši.
Otroci so med mašo povedali

svoje prošnje in zahvale. Skupaj smo
tudi pripravili krajši kulturni program,
katerega smo izpeljali po oznanilih.
Najprej je vsak otrok prišel po svojo
rožico, ki jo je odnesel svoji mamici.
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ZGODILO SE JE, MLADINSKA STRAN

Nato pa so se vsi otroci postavili pred
oltar. Sledila je krajša deklamacija
STARŠI, s katero so otroci povedali,
kako veseli so, da imajo svoje starše. Po deklamaciji pa smo skupaj zapeli tudi pesem On nosi ves svet in
zraven tudi kazali z rokami. Ker pa
je bil pri tej sveti maši poudarek na

materinskem dnevu, je sledila
deklamacija za vse mamice (z
naslovom MAMA). Seveda pa
otroci niso pozabili tudi na svoje očete in so tudi njim poklonili
eno od deklamacij (z naslovom
OČKA). Vsi skupaj smo še zapeli pesmico Sem jaz in zopet zraven kazali in zaplesali. Sledila
je še deklamacija petih otrok
iz višjih razredov in zaključna
pesem mladinskega zbora Magnificat, pod vodstvom Mirka Merzela
(klavir) in spremljavi na kitaro (Vlasta
Merzel), Kako raste mama. Tako smo
zaključili z našo kulturno prireditvijo,
na kateri smo vsi zelo uživali. Sledil je
še Božji blagoslov oz. zaključek maše.
Katja

MINISTRANTI
V petek, 7. marca, smo se štirje
mlajši ministranti župnije Ig odpravili
na duhovne vaje v Želimlje. Prvi dan
smo se po večerji zbrali v don Boskovi
sobi na delu po skupinah. Naslednje
jutro smo vstali ob 8.30, imeli zajtrk
nato nas je v dolgi soboti čakal film,
delo po skupinah, velika igra, sveta

maša, po večerji pa nočni počitek.
Tudi v nedeljo smo bili zaposleni, saj
smo prišli na duhovne vaje z namenom, da se poglobimo v svojo notranjost. Opravili smo tudi sveto spoved.
Okoli ene so nas prišli iskat starši. Na
duhovnih vajah nam je bilo všeč.
Miha Grmek

MAŠA ZA OTROKE v nedeljo 4. maja ob 10. uri
- 20 minut pred mašo pevska vaja

MLADINSKA STRAN, VZGOJA
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MLADINSKE MAŠE
V tem šolskem letu smo se začeli
mladi ob prvih petkih v mesecu zbirati pri svetih mašah v kapeli v župnišču. Gostili smo tudi nekaj gostov.
Z Robertom Friškovcem smo se pogovarjali o današnji množični uporabi
svetovnih medijev in njihovemu vplivu
na mlade. Naš pogovor je bil objavljen
v februarski številki revije Ognjišče.
V februarju smo darovali sv. mašo
skupaj s salezijancem Petrom Pučnikom, ki nas je po maši razveselil s tem,
da je z nami zapel nekaj svojih avtorskih pesmi.
Prvi petek meseca marca smo
imeli pred mladinsko mašo adoracijo
in možnost spovedi. Prepevali smo
taizejske speve in poslušali odlomke
psalmov z razmišljanji.

Zadnja maša je potekala v znamenju začetka priprav na letošnji oratorij. Pogovarjali smo se o glavnem junaku letošnjega oratorija - sv. Petru.
Na mladinskih mašah je vedno
sproščeno vzdušje, ki ga mladi ustvarimo z veliko petja, sodelovanja in
pozitivne energije. Veseli smo, da so
se nekaterih naših srečanj udeležili
tudi mladi iz Škofljice in da se mladi
iz sosednjih župnij tako povezujemo,
družimo in izmenjujemo mnenja.
Vabimo vse mlade, ki so željni petja, pogovora in sproščenosti v veri,
da se nam ob prvih petkih ob 20. uri
pridružijo v kapeli v župnišču – naslednjič 2. maja.
Ana Merzel

POGOVOR O BOGU
Ob zgledu staršev naj se otrok
privadi, da ob vsaki težavi prosi
Boga za pomoč.
Starši smo pri vzgoji deležni posvečevalne službe, ko v krščanskem
duhu živimo v zakonu in skrbimo za
krščansko vzgojo svojih otrok. Milost, ki jo živimo, skrivnostno prenašamo na svoje otroke. Tako jim
pomagamo, da se lažje odločajo za
Boga. Otroci so na ta način deležni
zakramenta, ki ga starša živita. Če

starši ne živimo verskega življenja, če
ne molimo, če ne poučujemo otrok,
vzgajamo ateiste. Krščanska vzgoja ni vzgoja v običajnem pomenu, je
vzgoja za zveličanje, za večno življenje. Starši naj otroke z verskim poukom ne utrujamo. Ta naj po nazoren,
poučen in kratek, naj bo pogovor,
odgovarjanje na otrokova vprašanja. Otroku lahko pripovedujemo
zglede, uporabljamo slike, glasbo,
video, verske pesmi. Pogovarjati se
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VZGOJA, DON BOSKO

moramo o aktualnih dogodkih, predvsem pa s svojim življenjem kažemo,
kako se rodijo dobra dela. Še preden
pride otrok k verouku, naj bi doma
spoznal, da Bog je, da je Stvarnik, da
ima angela varuha in vsaj nekaj iz Jezusovega življenja. Versko znanje je
temelj verske vzgoje, ni pa v znanju
že vsa vzgoja. Pomembnejše je prizadevanje in uvajanje v versko življenje.
Starši smo prvi in nenadomestljivi
kateheti. Verska vzgoja v prvih letih,
od četrtega do sedmega leta, je odločilna za vse življenje. Bistvo in namen verske vzgoje ni čim več znati
na pamet. Bistvo je v tem, da otrok
zase ve, da Bog je, da ga Bog ljubi, da

je od krsta dalje božji otrok, da v vse
to veselo veruje, da se z Bogom rad
pogovarja, da je žalosten, če Boga z
grehom razžali. Starši naj otroka nikoli ne strašimo z Bogom, z božjo kaznijo, s peklom. Naj otrok spozna, da
je krščanstvo ljubezen. Če starši vso
to vzgojo opustimo ali zanemarimo,
nas duhovnik ne more nadomestiti
v pripravi na obhajilo. Verski pouk je
prvi pripomoček, ki naj ga krščanski
starši nudimo otroku. Otroci so dovzetni za verski pouk, radi verujejo in
so srečni, da verujejo.
Po knjigi Danijela Kaštruna: Vzgoja za nebesa

SANJSKA VIDENJA
SVETEGA JANEZA BOSKA
Bog nagovarja vsakega človeka,
nagovarja na razne načine. Govori po
glasu vesti, govori po pameti, govori
po Svetem pismu, govori po dogodkih... govori tudi po sanjah. Bog je namreč navzoč v celotni resničnosti človekovega bitja: telesnosti, duševnosti in duhovnosti. Sveti Janez Bosko
je pustil, da ga je povsem napolnil s
svojo navzočnostjo. Brez sanj ni mogoče razumeti don Boska. Pravimo
jim sanjska videnja. Bila so poseben
Božji dar človeku, ki se je ves predal
poslanstvu, ki mu ga je zaupal Bog.

In Bog mu je veliko govoril po sanjah.
Don Bosko jih je imel za znamenje
Božje naklonjenosti po posredovanju
Marije Pomočnice.
Ko je bil star 16 let, je videl, kako se
mu približuje veličastna gospa, ki vodi
nepregledno čredo. Ko se mu je približala, ga je poklicala po imenu in mu rekla:
• Glej, Janez, vso to čredo zaupam
tvoji skrbi.
• Kako naj obvladam, je ugovarjal
Janez, toliko ovac in jagnjet?
• Ne boj se, je odgovorila gospa, jaz
bom s teboj.

DON BOSKO
Ko je bil star 19 let, je v sanjah spet
videl osebo iz prvih sanj. Oblečena je
bila v belo, iz nje pa je žarela bleščeča
svetloba. Vodila je nepregledno množico fantov. Obrnila se je k Janezu in
mu rekla:
• Pridi, postavi se na čelo teh fantov
in jih vodi.
• Toda jaz nisem sposoben voditi toliko tisoč fantov.
Vendar je oseba odločno ponovila
zapoved. Janez je stopil na čelo množice mladih.
Bil je star 22 let, ko so mu nove
sanje nakazale tudi področje njegovega poslanstva v prihodnosti. Videl
je dolino, kjer je preživljal počitnice
in le-ta se je spremenila v veliko mesto (Torino), po ulicah so tekale nepregledne množice fantov, zabavali
so se, igrali in preklinjali. V ugodnem
trenutku se je približal fantom, jih
karal in jim grozil, toda ti so mu odgovorili s pestmi. Ponižan in pobit je
hotel pobegniti, ko se mu je nasproti
postavil gospod, ki mu je ukazal, naj
se zaustavi in vrne k nepridipravom.
Takrat se je pojavila plemenita gospa
in gospod mu je rekel:
• To je moja mati. Povprašaj jo za
svet.
Gospa ga je dobrohotno pogledala in mu rekla:
• Če hočeš pridobiti te nepridiprave,
se jim ne smeš zoperstaviti z udar-
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ci, ampak s krotkostjo in prepričevanjem..
V tem trenutku je zagledal, tako
kot že v prvih sanjah, kako so se fantje
spremenili v jagnjeta, katerim bi naj
bil pastir, kakor mu je ukazala gospa.
Vseh don Boskovih sanj je okoli 120,
nekatere so prav srhljive, saj je imel videnja, kjer mu je bila napovedana smrt
nekaterih njegovih gojencev.
Te sanje so karizme, so nadnaravni darovi, s katerimi je Bog obdaril
posameznega njemu dragega človeka. Pomagale naj bi mu k razvoju in
učvrstitvi tistih ustanov, ki so mu bile
zaupane v Božjo slavo in odrešenje
ljudi. Don Bosko je med temi obdarovanci, celo eden najimenitnejših.
Naravne sposobnosti in Božji darovi
so iz don Boska naredili človeka, ki so
ga fantje oboževali, vladarji spraševali za nasvet, sovražniki spoštovali,
oblasti na skrivnem ščitile, saj so si vsi
želeli njegove pomoči v smrtni uri.
Sonja
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DANES KRIŽEV POT NA KUREŠČKU
Dovoli, Jezus, da te spremljamo
ob tvojem trpljenju in se spomnimo
tvojih strašnih zadnjih ur. Bila je noč.
Temna noč. Nekaj ur si molil in se pogovarjal s svojim nebeškim Očetom.

Rad bi se izognil hudemu trpljenju,
ki te je čakalo, pa si se zavedal, da
to ni mogoče. Moral si sprejeti kelih
trpljenja, da bi odrešil človeški rod in
ljudem odprl večno življenje.

Križev pot bo danes, na cvetno nedeljo, ob 15. uri na Kureščku.

Katoliški tednik Družina, Radio Ognjišče in
svetišče svetega Jožefa v Ljubljani
vabimo na molitveno bdenje pred kanonizacijo
blaženih papežev Janeza XXIII. in Janeza Pavla II.

v soboto, 26. aprila od 19.00 do 22.00
v svetišče svetega Jožefa v Ljubljani.
Somaševanje ob 21.00 bo vodil škof dr. Jožef Smej.
VESELJE MATERE CERKVE!

Ves čas neposredni radijski prenos!

V nedeljo, 27.4. bo prenos kanonizacije na 2.
programu TV SLO od 10. ure naprej. Prenos bo tudi
v programu Radia Ognjišče.
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Cerkev sv. Martina na Igu je leta 1994 dobila nove orgle, ki
so jih izdelali v orglarski delavnici v Hočah pri Mariboru.
Tako že 20 let bogatijo sv. maše in druge dogodke.

Ob tem jubileju smo v naše vrste povabili

,

in organista TONETA POTOČNIKA.
Župnija Ig vabi na koncert, ki bo
v nedeljo, 4. maja 2014, ob 18. uri
v župnijski cerkvi sv. Martina na Igu.
Vljudno vabljeni, da skupaj počastimo jubilej!
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Župnijska Karitas Ig ima uradne ure vsak drugi petek v mesecu od 17.
do 18. ure v učilnici župnišča.
Župnijska Karitas Ig, Troštova ulica 12, 1292 Ig,
ima TRR račun: SI56 0209 8026 0579 946 pri NLB, d.d., PE Ig, na katerega lahko nakažete svoj dar za pomoč ljudem v stiki. Hvala vsem darovalcem
in Bog plačaj!

Občni zbor
ŠKOFIJSKE KARITAS LJUBLJANA
Sodelavci Župnijske Karitas Ig smo
se udeležili občnega zbora Škofijske
Karitas Ljubljana, v soboto, 15. marca
2014. V stolni cerkvi sv. Nikolaja v Ljubljani smo se udeležili sv. maše, ki jo
je ob somaševanju vodil škof Andrej
Glavan, novomeški škof in apostolski
administrator ljubljanske nadškofije.
Občni zbor je bil v prostorih Teološke fakultete. Prisluhnili smo vokalni
skupini Domen. Sledila so poročila

o delu ŠKL v letu 2013. O upanju za
prihodnost (papež Frančišek) pa nam
je predaval dr. Roman Globokar. Za
zaključek smo si ogledali še monokomedijo Žajfarca (Aldo Nicolaj), ki jo
je zaigrala Anja Hočevar iz gledališča
slepih in slabovidnih Nasmeh.
Župnijska Karitas Ig vam vošči
blagoslovljene velikonočne praznike!
Ana Podržaj, tajnica ŽK

Roža živega rožnega venca
Spoštovani župljani, vabimo vas, venca. Več informacij o tem lahko doda se vključite v Rožo živega rožnega bite pri naših duhovnikih v župnišču.
Ana Podržaj
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SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE –
APRIL, MAJ
Bernarda in Robi Selan – 17. 4.
(vel. četrtek ob 19h)
Nataša in Boštjan Šteblaj – 18. 4.
(vel. petek ob 19h)
Rok in Zinka Štefančič – 19. 4.
(vel. sobota ob 19h)
Andreja in Roman Zdravje – 19. 4.
(vel. sobota ob 19h)
Pri maši ob 8. uri:
Tina Založnik in Nastja Strelec – 20. 4.
Manca in Aleš Hostnik – 27. 4.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 4. 5.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 11. 5.
Bernarda in Robi Selan – 18. 5.
Pri maši ob 10. uri:
Anka Virant Dornik in Marija Poljanec –
20. 4. (ob 10.30)
Cvetka Mihelič in Pavla Meglič – 27. 4.
Marija Pangrc in Marinka Završnik – 4. 5.
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 11. 5.
Mojca Kus in Jure Podržaj – 18. 5.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 25. 5.

Bralci na Pijavi Gorici:
Jelka Tavčar in Tadeja Lunar – 20. 4.
(ob 10h)
Katarina Hočevar in Anamarija
Karlovšek – 27. 4.
Damjana Urbar in Olga Urbar – 4. 5.
Andreja Lunar in Klavdija Hočevar –
11. 5.
Eva Kramar in Urška Pirc – 18. 5.
Anže Globokar in Jelka Tavčar – 25. 5.
ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
VSE SKUPINE – 20. 4.
4. SKUPINA – 27. 4.
6. SKUPINA – 4. 5.
7. SKUPINA – 11. 5. (Iška Loka)
8. SKUPINA – 18. 5. (Kot-Staje)
9. SKUPINA – 25. 5. (Matena)

•••
ZAKRAMENT KRSTA sta prejela: Lea Topolovec, 16. 03. 2014, Ljubljanska cesta 43, Ig, na Igu; Gal Vidic, 30. 03. 2014, Matena 31, Ig, na Igu.
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V VEČNO ŽIVLJENJE so odšli:
+ Franc Likovič, 03. 03. 2014, Gornji Ig 16, Ig, pokopan na Igu. Za sv. maše
in v dober namen so darovali: njegovi domači, sestra Pavla Brancelj z družino,
Janežičevi z Iga, Janežičevi iz Iške vasi 16, Janežičevi iz Iške.
+ Tatjana Cimperman, 10. 03. 2014, Iška 167, Ig, pokopana na Igu. Za sv.
maše in v dober namen so darovali: mož Jože z otroci, Janez in Sonja Cimperman, Mirko Merzel z družino, Rajko Zupančič z družino iz Šmarja Sap, Franci
Škufca z družino in Marjeta in Toni Pečjak, Marija Mavec, Iška 200, Ana Toni,
Ljubljanska cesta, Ig, družina Cotman, Ljubljanska cesta 66, Ig, družina Duša,
Luče pri Grosupljem, družina Toneta Cimpermana, družina Sašek, družina
Gerbec z Iga, družina Mira Kastelic iz Staj, Mavčevi iz Iške, Pečjakovi iz Staj,
Vrhovnikovi z Iga, Markič Valentina, družina Zdravje iz Iške vasi, Metod Podržaj z družino, Križmanovi iz Staj, Sivčevi z Lavrice, Milan in Marija Vrhovec,
Janko in Mojca Podržaj, Marta in Stane Topolnik.
+ Angela Opeka, 17. 03. 2014, Iška vas 62, Ig, pokopana na Igu. Za sv.
maše in dober namen so darovali: njeni domači, Alojz Platnar, Jože Platnar,
svak Martin Čuden, nečak Martin Čuden z družino, nečakinja Bernarda Pušnik
z družino, nečakinja Silva Kukovica z družino iz Litije, sosedje Kramarjevi,
Štrukljevi iz Matene 5, družina Janželj, sosedje Železnikarjevi, družina Opeka
iz Vnanjih Goric, družina Opeka z Rakitne, Pepca Borštnik iz Beča, Irena Meden iz Cerknice.
+ Alojzij Pucihar, 26. 03. 2014, Kalinova ul. 6, Ig, pokopan na Igu. Brat Janez z družino, Štefan Pucihar z družino, Tone Balant z družino, Pajkovi, Ilova
gora, sorodniki iz Lipljene.
Vsem darovalcem Bog povrni!
•••

NAPOVEDNI KOLEDAR
Sobota 12. 4. ob 10. uri prva spoved letošnjih prvoobhajancev
Nedelja 13. 4. 6. POSTNA – CVETNA nedelja - romanje naše župnije na
Kurešček: ob 15. uri križev pot (pevci) in ob 16. uri sv. maša priložnost za spoved
Ponedeljek 15. 4. do velike noči vsak dan pred mašo priložnost za spoved
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Sreda 16. 4. obisk in obhajilo bolnikov, za katere boste sporočili željo po
obisku; dopoldne čiščenje cerkve - vse skupine
Četrtek 17. 4. VELIKI ČETRTEK - 9. uri krizmena sv. maša v stolnici; ob
19. uri slavje Jezusove zadnje večerje – sodelujejo prvoobhajanci in njihovi starši
Petek 18. 4. VELIKI PETEK – ob 15. uri molitev križevega pota, ob 19.
uri obredi Jezusovega trpljenja in smrti – pasijon berejo
mladinci
Sobota 19. 4. VELIKA SOBOTA – ob 7. uri blagoslov ognja za domove na
Igu in na Pijavi Gorici
		 Češčenje sv. Rešnjega telesa pri Božjem grobu:
		
8.00 - člani Župnijske Karitas
		
9.00 - molitvena skupina
		 10.00 - veroučenci 6., 7., 8. in 9. razreda
		 11.00 - veroučenci 1., 2., 3., 4., in 5. razreda
		 12.00 - zakonski skupini
		 13.00 - mladina in študenti
		 14.00 - vsi drugi
		 15.00 - druga molitvena skupina
		 Blagoslov velikonočnih jedil: 9.15 – Visoko; 10.00 – Dobravica; 10.30 – Sarsko; 11.00 – Pijava Gorica; 11.30 – Kremenica; 14.00 – Gornji Ig in Iška Loka; 14.30 – Matena; 15.00
– Iška; 15.30 – Iška vas (Sv. Križ); 16.00 – Kot; 16.30 – Staje;
16.00 in 17.00 – župnijska cerkev
		 ob 19. uri obredi velikonočne vigilije: slavje luči, branje
božje besede, prva velikonočna maša
Nedelja 20. 4. VELIKA NOČ – GOSPODOVO VSTAJENJE OD MRTVIH –
ob 8. uri vstajenje pri božjem grobu, velikonočna procesija
in slovesna sv. maša - ob 10.30 druga praznična maša - ob
10. uri na Pijavi Gorici
Ponedeljek 21. 4. velikonočni ponedeljek - sv. maše: ob 8. in 10. uri v župnijski cerkvi, ob 10. uri žegnanje pri Sv. Juriju na Pungartu, ob
9. uri na Pijavi Gorici, ob 10. in 16. uri na Kureščku
Torek 22. 4. sestanek za starše prvoobhajancev ob 20. uri

Sreda 23. 4. sv. Jurij, mučenec – zavetnik naše porušene cerkve na Pungartu in mesta Ljubljane
Četrtek 24. 4. spomin Marije Pomočnice – ob 19. uri priprava staršev in botrov na krst otroka
Nedelja 27. 4. 2. velikonočna - Bela nedelja – nedelja Božjega usmiljenja
- državni praznik: ob 10. uri žegnanje pri sv. Križu v Iški
vasi - V RIMU, NA TRGU SV. PETRA, SLOVESNOST RAZGLASITVE DVEH PAPEŽEV ZA SVETNIKA: JANEZA XXIII.
IN JANEZA PAVLA II.
		
MAJ – mesec Marijinih šmarnic – na Igu ob delavnikih ob
19. uri, v nedeljo pri rednih mašah – na podružnicah po dogovoru
		
Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek in
petek ob 16., v soboto ob 10. uri.
Četrtek 1. 5. sv. Jožef delavec – praznik - začetek šmarnic: sv. maše ob
8. in 10. uri, na Pijavi Gorici ob 9. uri in na Kureščku ob 10. in
16. uri
Petek 2. 5. prvi petek – dopoldan obisk in obhajilo bolnikov na domu,
pobožnost v čast Jezusovemu Srcu
Sobota, 3. 5. prva sobota – ob 8. uri sv. maša in pobožnost v čast Marijinemu Srcu, molitev za duhovne poklice
Nedelja 4. 5. 3. velikonočna – ob 9. uri Florijanova maša za gasilce v
Tomišlju; ob 18. uri v župnijski cerkvi orgelski koncert in
nastop Slovenskega okteta - ob 20. letnici ižanskih orgel
		 praznovanje sv. Dominika Savia – začetek molitvene
osmine za duhovne poklice
Ponedeljek 5. 5. redni verouk
Torek 6. 5. sv. Dominik Savio, dijak, zavetnik ministrantov
Sobota 10. 5. na Kureščku molitev naše dekanije za duhovne poklice: od
9. do 11. ure
Nedelja 11. 5. 4. velikonočna – nedelja Dobrega pastirja – nedelja duhovnih poklicev, na Kureščku ob 15. uri molitev za svetost
poklicanih in nove duhovne poklice

